
Buurthuis
Stroomschema

Dit kan je gelijk doen

Altijd goed en makkelijk om te doen: 
 
  Zet je verwarming lager
 
  Controleer je verbruik.  

Zet de cv op 60 graden. 
 
  Doe de lichten uit

Meer tips op www.zetdeknopookom.nl of 
gebruik deze checklist voor quick wins. 

Vind specifieke onderhoudsmaatregelen 
bij Kenniscentrum InfoMil.

Mijn pand verbruikt meer

Dit kan je doen:  
  Ben je huurder? →  

Spreek dan de verhuurder aan! 

  Ben je eigenaar? →  
Dan heb je een onderzoeksplicht! 

Controleer of jouw pand voldoet aan de 
eisen met de wetchecker bij stap 3.

Mijn pand verbruikt minder

Het verbruik van jouw pand voldoet aan de 
minimale eisen. Besef dat op lange termijn 
meer eisen kunnen worden gesteld. 
Kijk bij stap 4 welke extra maatregelen je 
kan nemen. Hulp nodig? Check stap 5.

Check je verbruik:

Voldoet het pand aan de eisen van de wetchecker?

Stap
1

Ja Nee

Verbruikt het pand meer dan:
50.000 kWh en/of 25.000 m3 gas?

Kijk bij stap 4 welke maatregelen je verder kan 
nemen om te besparen. 
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Stap
2

?

Stap
3

Zo helpt Overijssel:

Extra maatregelen nemen? Dat kan!

Stap
5

Met minimale eisen voldoe je nu 
aan de wet maar bedenk:

Stap
4

In aanloop van 2030 wordt de lat steeds hoger gelegd. 
Houd daar bij een renovatie rekening mee.

 

Een hoger energielabel, betekent meer geldbesparing.  
 

Zet nu in op energiebesparing en tel uit je winst. 
Deze kennisbank vertelt wat je binnen jouw pand kan doen. 

Hulp nodig? Overleg met een adviseur. 
Ontdek wat Overijssel voor jou kan doen bij stap 5.  
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Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk vastgoed

Expertise en capaciteit nodig om het buurthuis te verduurzamen? Dan kom je mogelijk in 
aanmerking voor het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed van de provincie 
Overijssel. Bekijk hier wat dit programma voor je kan doen.  

Geld terug actie

Heb je energiebesparende maatregelen genomen? Maak dan aanspraak op maximaal 2500 (en 
in sommige gevallen 5000) euro subsidie via de ‘geld terug actie’.

Sociale Hypotheek

Is jouw gebouw een multifunctionele accommodatie? Bijvoorbeeld omdat er ook andere 
sociale functies zoals een bibliotheek of sporthal zijn? Onderzoek dan of je in aanmerking 
komt voor een sociale hypotheek voor verduurzaming.  

Zo helpt gemeente: Per gemeente verschillen de regelingen. Check de website van jouw gemeente
Zo helpt Rijksoverheid: Check wat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor  
jou kan doen.

Voldoet het pand niet? 

Onderneem actie! Dit kan je doen: 

Schakel een adviseur in! 

Vraag om hulp. Zie stap 5.

Besef dat het minimale eisen je er niet bent. Kijk bij 
stap 4 welke extra maatregelen je kan nemen. 
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https://zetookdeknopom.nl/bedrijven
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/site-content/uploads/2021/07/Quick_wins_v02_Digital.pdf
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/doelmatig-beheer/
https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/wetcheckerenergiebesparing/
https://www.rvo.nl/nieuws/renovatiestandaard-geeft-perspectief
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/kennisbank/#&ajax=true&Activiteit=17344&Activiteit=17339&Activiteit=17332&Activiteit=17343&Activiteit=17342&Activiteit=17338&Activiteit=17336&Activiteit=17335&Activiteit=17333&Activiteit=17334&Activiteit=17337&Activiteit=17341&Activiteit=17340&Bedrijfstak=17225
https://www.fedec.nl/ledenlijst
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/ontzorgingsprogramma-maatschappelijk-vastgoed/
https://regelen.overijssel.nl/Producten_en_diensten/Subsidies/Aanvragen_mogelijk/Energiebesparende_maatregelen_geld_terug_actie_Ubs_3_3
https://regelen.overijssel.nl/Producten_en_diensten/Subsidies/Aanvragen_mogelijk/Sociale_hypotheek_Overijssel_2_0
https://regelen.overijssel.nl/Producten_en_diensten/Subsidies/Aanvragen_mogelijk/Energiezuinige_terrasverwarming_via_kussens
https://www.fedec.nl/ledenlijst

